
 
Használati utasítás 

Szénmonoxid érzékelő (LCD kijelzővel) 
Cikkszám: LYD-809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük, hogy termékünket, LYD-809D/N típusú szénmonoxid érzékelőt választotta, mely egy egységből álló riasztó. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és későbbi felhasználásra őrizze meg. 

 
Funkciók és műszaki adatok: 
Funkciók: 
- Önellenőrzés: Az elem behelyezését és a készülék bekapcsolását követően 3 percig tart, amíg az érzékelő önellenőrzést 
végez, ezalatt 5 mp-enként felvillan a zöld LED, majd 30 mp-enként felvillan, normál működést jelezve.   
- Hang:   85 dB riasztás  
- Érzékelés: Folyamatos szénmonoxid érzékelés 
- Energiaellátás:  9 V elemmel 
- Riasztási hang:  Négy rövid hangjelzés: BEEP.  Riasztási üzemmódban piros LED villog. 
- Alacsony akkufeszültség esetén 30 másodpercenként egy “CSIPPANÁS” jelzi, hogy az elemet ki kell cserélni, ekkor még 30 
másodpercenként a LED zölden felvillan, hibás működés esetén a zöld LED nem világit. 

- Riasztási memória tulajdonságok: Ha történt szinttúllépés a távollétünkben, a gombot megnyomva a piros LED 
másodpercenkénti villanása - egy perc időtartamig - jelzi az esetleges riasztást. A kijelzőn a riasztást kiváltó széndioxid szint 
látható lesz.  
- Test/Silence gomb: A készülék elektronika tesztelését, a megfelelő működés ellenőrzését, valamint riasztás esetén a riasztás 
leállítását szolgálja. 
- Normál működést és riasztási státuszt jelzésére a zöld és piros LED szolgál.  
- Sárga LED jelzi az érzékelő hibás státuszát. 
- a 3 számjegy kijelzős LCD opcionális lehetőség: 

'Err' jelzi a készülék üzemképtelenségét, 
'Lo' alacsony akkufeszültséget és akkucsere szükségességét jelzi,   
'999ppm.' jelzi a 999ppm feletti szénmonoxid szintet. 30ppm és 999ppm közötti szénmonoxid szint esetén az aktuális 

szintet jelzi a kijelző. 
- A bekapcsolást minden alkalommal "CSIPPANÁS" és a piros LED villanása jelzi. 
- Energiatakarékos üzemmód: Az első 4 percben a riasztó hangja 5 másodpercenként 4 BEEP, akku takarékosság miatt ezt 
követően percenkénti 4 BEEP-re csökken. 
Zöld LED: 30 másodpercenként felvillan, mely a megfelelő működést jelzi. 
Piros LED: A szénmonoxid veszélyes szintje érzékelésekor a piros LED villogni kezd, és a riasztó hang megszólal. 
Sárga LED: Az érzékelő hibás működését a sárga LED villogása jelzi. 
A szénmonoxid riasztó figyeli a levegőben jelenlévő szénmonoxid tartalmat. A riasztó megszólalása és a piros LED villogása 
jelzi a levegő magas szénmonoxid tartalmát. 

FIGYELEM: A riasztó csak a szenzor által érzékelt szénmonoxid szintet jelzi. Egyéb, a szénmonoxid által nem érzékelt 
területen jelenlévő szintet nem jelez. 

Leírás 
Tápellátás:  9V elemmel 
Érzékenység & idő: 30ppm, a riasztót nem aktívája 120 percig 

50ppm, riasztás 60~90 percen belül 
100ppm, riasztás 10~40 percen belül 
300ppm, riasztás 3 percen belül 

Készenléti áram:  <10ua (LCD nélkül); <15uA (LCD-vel) 
Riasztási áram:  <25mA 
Működéshez szükséges környezeti feltételek: 5~40,0C, 20~90% relatív páratartalom 

 
Üzembe helyezési utasítás 

FONTOS: A RIASZTÓT MENNYEZETRE SZÜKSÉGES FELSZERELNI, AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓK ALAPJÁN! 
A. Ajánlott üzembe helyezési elhelyezés: 
A következő helyre javasoljuk a szénmonoxid érzékelő elhelyezését. 
A maximális védelem érdekében javasoljuk többszintes házban minden szinten és helyiségben helyezzen el szénmonoxid 
érzékelőt: minden hálószobában, nappaliban, padláson és földszinten egyaránt. Amennyiben a szobák hosszúsága meghaladja 
a 9,1 m-t, javasoljuk, a helységek mindkét végén helyezzen riasztót.  



Amennyiben csak egy riasztó van, ne a hálószobában, hanem a folyosón helyezze el, Ellenőrizze, hogy a riasztó hallható 
minden háló helységben. Helyezzen minden zárt légterű háló helységbe riasztót. A zárt ajtó megakadályozhatja az alvó 
felhasználót abban, hogy a riasztásra felébredjen!  
Úgy helyezze el a riasztót a szoba közepén a mennyezetre, hogy minden oldaltól egyenlő távolságban legyen. A mennyezetre 
szerelés a szokásos módon végzendő el. Amennyiben a riasztót a mennyezetre szereli, minimum 10cm távolságra helyezze el 
a faltól. (Diagram A). Amennyiben a falra szereli a riasztót, minimum 10cm, maximum 30.5cm távolságra legyen a 
mennyezettől. (alábbi Diagram). 

 

 
B. A készülék felszerelésére nem ajánlott helyek: 
Ne helyezze a riasztót garázsba, konyhába, kazánhelységbe , vagy fürdőszobába. 
MINIMUM 40 cm TÁVOLSÁGRA HELYEZZE A RIASZTÓT MINDEN ÜZEMANYAGGAL MŰKÖDŐ BERENDEZÉSTŐL.  
Ne helyezze a riasztót 0,9 m-nél közelebb: konyhaajtó közelébe, vagy fürdőszobai zuhanyzó, vagy zuhanyfülke közelébe,  
hűtésre vagy fűtésre alkalmazott keringetett légcsatornák mellé, egész házat működtető ventillátorok mellé, illetve egyéb nagy 
légáramú helységekbe. Kerülje a kifejezetten poros, piszkos, vagy zsíros területeket. 
Por, zsír és háztartási vegyszerek beszennyezik az érzékelőt, és ezzel megakadályozzák a rendeltetésszerű használatát.  
Olyan helyre tegye a riasztót, ahol függöny vagy egyéb tárgyak nem akadályozzák a működést. A széndioxid szint pontos 
érzékeléséhez, az érzékelőt a szénmonoxidnak akadálytalanul el kell érnie. Ne helyezze a riasztót boltíves, A formájú, vagy 
nyeregtetős mennyezet felső részébe. Ne helyezze nedves vagy párás helységekbe sem. Minimum 25 cm távolságra helyezze 
fénycsövektől, mert az elektronikus zaj téves riasztást okozhat. Szélsőséges hőmérséklet a Szénmonoxid riasztó 
érzékenységét befolyásolhatja. Ne helyezze a riasztót 4,4 C foknál hidegebb, vagy 37,8 foknál melegebb helységbe. Helyezze 
olyan ajtóktól és ablakoktól távol, amelyek a szabadba nyílnak. 

Felszerelési útmutatás 
1. A riasztó hátulján található rögzítő keretet tekerje le.  
2. Miután kiválasztotta a riasztó megfelelő helyét, fúrjon két Ø 6.0mm-es lyukat a mennyezetbe, vagy a falba a rögzítő talp 
furatai alapján (90mm), a fal szélétől min. 60mm-re, tegyen egy-egy tiplit a lyukakba, és rögzítse a keretet a tiplihez, az 
óramutató járásával megegyező irányban forgatva, és a két tiplibe csavarja be szorosan a két csavart. 
3. Becsavaráskor addig kell forgatni riasztót, hogy a hátoldalán lévő nyíl pontosan egybe essen a rögzítő kereten lévő nyíllal, 
ekkor az bepattan a helyére .    
A riasztó tesztelése 
FIGYELEM: A riasztó hangereje miatt (85 dB), teszteléskor mindig legyen legalább egy kartávolságra. 
A test/silence gombnak két célja van. Ellenőrzi az elektronikát, valamint némítja a riasztót. A telepítést  követően 
ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉK ELEKTRONIKÁJÁT a test gomb lenyomásával! BEEP sorozatot fog hallani. Amennyiben csak 
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egy "csip" hangjelet hall és a piros LED felvillan 30 másodpercenként, a zöld LED pedig nem villan fel, ez a készülék 
üzemképtelenségét jelzi. Ebben az esetben küldje vissza a készüléket javításra.  
Riasztás esetén nyomja meg a gombot, majd a riasztó néhány percre elhallgat. Ha a riasztást kiváltó CO szint továbbra is 
fennáll, a riasztó egy idő után újra aktiválódik, riaszt. Ez az időtartam 2-6 perc között változik. A riasztót hetente szükséges 
tesztelni. Amennyiben a riasztó a fentiekben meghatározott működéstől eltér, ellenőrizni kell az elem érintkezését, ill. 
szükséges–e elemcsere. Távolítsa el a szennyeződést és egyéb lerakódásokat a készülékről. Ha továbbra sem üzemel 
megfelelően, kérjük, keresse fel szervizünket. 
A készülék tesztelése: 
A riasztó elektronika teszteléséhez nyomja meg a teszt gombot, a riasztó meg fog szólalni (4 Beep). Amennyiben "Csip" 
hangjelet ad 30 másodpercenként, és a zöld LED nem világít, vagy az 'Err' üzenet megjelenik a kijelzőt, azt jelzi, hogy a riasztó 
üzemképtelen. 
Törlés funkció 
Ha a riasztó megszólal, a gomb megnyomásával néhány percre leállíthatja a sziréna hangot. Néhány perc elteltével, ha a CO 
szint a riasztást kiváltó szinten marad, a riasztó újra aktiválódik, riaszt. Ha a CO szint 70ppm és 200ppm közötti, az időtartam 5 
perc, amennyiben a CO szint 200 ppm feletti, a riasztó azonnal megszólal. 70 ppm CO szint alatt a riasztó nem jelez újra. 
Riasztás memória tulajdonságai: 
Ha távolléte alatt a riasztó megszólalt otthonában, visszaérkezéskor nyomja meg a gombot néhány másodpercig, a zöld LED 
percenként egyszeri villanása, és a kritikus CO szint látható lesz a kijelzőn, ez jelzi, hogy riasztás történt. Kérjük, ellenőrizze az 
esetleges szénmonoxid forrást. A gomb ismételt megnyomásával a riasztó azonnal vagy egy percent belül automatikusan 
visszaáll eredeti állapotába. 
LED kijelző működése 
Piros LED 
A piros LED villogása és a riasztás együtt történik. A piros LED villog folyamatosan a szénmonoxid riasztáskor, alacsony elem 
feszültség vagy üzemképtelenség esetén "Csip" hangjelzés hallható. Ha az elemet behelyezte a riasztóba, 'Csip" hangjel jelzi, 
hogy az elem behelyezése sikeres volt. 
Zöld LED 
30 másodpercenként egyszeri zöld LED villanás jelzi a megfelelő működést és hogy nincs üzemzavar.  
MI A TEENDŐ, AMIKOR A RIASZTÓ MEGSZÓLAL? 
Sárga LED 
Ha az érzékelő hibás sárga LED villog és BEEP hangot ad. 
„Err” üzenet esetén az elem eltávolítása és visszahelyezése megszünteti a hibaállapotot, pl. magas CO szint érzékelése után.  
Ha szól a riasztás 
1) Hívja a biztonsági szolgálatot / tűzoltókat  
2) Azonnal menjen ki a friss levegőre, vagy nyisson ajtót, ablakot. Ellenőrizze a létszámot, mindenki megvan-e? 
Mindenki hagyja el a helységet. Amíg a tűzoltók megérkeznek, ne menjen vissza a helyiségbe, és maradjon távol a nyitott 
ajtóktól, ablakoktól. amíg a helységek kiszellőznek, és a riasztó visszaáll az eredeti állapotba. 
Mindenki hagyja el a helységet. Amig a tűzoltók megérkeznek, ne menjen vissza a helyiségbe, ki kell szellőztetni, majd a riasztó 
visszaáll az eredeti állapotba. 
RIASZTÁS esetén ne próbálja a riasztót újra indítani, amíg a CO keletkezésének okát meg nem szüntette! SOHA NE 
HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL A RIASZTÁST! 
CO érzékelő érzékenysége és beállítása a következő: 
30ppm / a riasztó nem aktiválódik 120 percen belül 
50ppm / 60- 90 percen belül 
100ppm /10 - 40 percen belül 
300ppm / 3 percen belül 

Ez a szénmonoxid riasztót BÁRMILYEN égésből származó szénmonoxid érzékelésére tervezték. Más eredetű gázok 

érzékelésére nem alkalmazható! 

 
A tűzoltóság és több közüzemi cég végez CO vizsgálatot, némelyik külön díjazás ellenében. 

Elem cseréje: 
Amennyiben az elem hibáját érzékeli a készülék, egyszeres “Csip" hangjelet ad. Amennyiben Ez a jelzés 30 másodpercenként 
ismétlődik. 

FIGYELMEZTETÉS: A RIASZTÓ BURKOLATA NEM ELTÁVOLÍTHATÓ, MATRICÁVAL VAN ELLÁTVA! 
Az elem cseréjéhez először az érzékelőt le kell venni a csavarokról, majd kinyitni az elemtartó fedelét, ezután kicserélheti az 
elemet. Elemcserét követően kérjük, indítsa újra a riasztót. Tesztelje a riasztót a teszt gomb segítségével és ellenőrizze, hogy a 
piros LED 30 másodpercenként felvillan. Megbízható minőségű elemeket használjon. 
FIGYELMEZTETÉS: Az elemek cseréje közben ne nyomja meg a test / reset gombot, mert ez a riasztó működését 
megakadályozza.  
Általános karbantartás: 
A riasztó megfelelő működéséhez az alábbi egyszerű lépéseket tegye meg: 
Hetente egyszer ellenőrizze a riasztó LED-k megfelelő működését, a teszt gomb megnyomásával. 
Vegye ki a riasztót a fali tartóból, és havi egy alkalommal a szennyeződést és port porszívóval és egy puha törlőkendővel 
távolítsa el. 
TISZTÍTÁST KÖVETŐEN AZONNAL KAPCSOLJA VISSZA, MAJD ELLENŐRIZZE A RENDSZERT A TEST/RESET 
GOMBBAL! 
- Soha ne használjon tisztítószert, sem egyéb oldószert a tisztításhoz. 
- A riasztó közelében ne használjon légfrissítőt, hajspray-t, vagy egyéb aeroszolt. 
Ne fesse le a riasztót. A festés lezárja a nyílásokat és zavarja a riasztó érzékelési képességét. Ne szerelje szét a riasztót, hogy 
belülről megtisztítsa. Ilyen jellegű lépés a garancia megszűnését okozza. 
FIGYELMEZTETÉS: Állítsa helyre a riasztó működését mielőbb, hogy biztosítsa a folyamatos védettséget.  
Erős háztartási tisztítószerek használatát követően, vagy hasonló légszennyeződéssel járó munkák alkalmával a helyiséget 
szellőztetni kell. 
A következő anyagok befolyásolhatják a készülék CO érzékelőjét, és téves érzékelést, riasztást, illetve meghibásodását 
okozhatják: Metán, propán, isobután, isopropanol, ethyl acetát, hidrogén sulfide dioxidok, és alkohol alapú termékek, festékek, 
hígítók, ragasztók, oldószerek, hajlakk, borotválkozás utáni arcszesz, parfüm, és más tisztítószerek. 



Szénmonoxid biztonsági információk: 
CO mérgezés tünetei: 
A kezdődő szén-monoxid mérgezési tünetek hasonlóak az influenza tüneteihez. Nincs láz, szédülés, erős fejfájás, hányás, 
zavarodottság lehetséges. Mindenki hajlamos lehet rá, a szakemberek egyetértenek abban, hogy kifejezetten veszélyeztetettek 
a magzatok, várandós kismamák, időskorúak és a szív- és légzőszervi betegségben szenvedők. Amennyiben szén-monoxid 
mérgezés tüneteit érzékeli, azonnal forduljon orvoshoz. CO mérgezés meghatározásához karboxi tesztet használnak.  
A következő tünetek szénmonoxid mérgezésre utalnak, ezért gyanú esetén minden háztartásában élő személlyel 
egyeztessen az alábbiakkal kapcsolatban:  
1. Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, hányinger, hányás, fáradtság, (gyakran influenza-szerű tünetek 
2. Közepes mérgezés: súlyos lüktető fejfájás, álmosság, zavartság, gyors lehűlés 
3. Erős mérgezés: eszméletvesztés, görcsök, szívelégtelenség, halál 

 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
Az alábbi típusú és gyártási számú CO RIASZTÓ 9V ELEMMEL hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet 

alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. 
Szavatossági idő két év. 

TÍPUSSZÁM:   ......………..LYD-809................… 
ELADÁS KELTE:  .................................................... 
PH.          .................................................... 
               ELADÓ 

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött 
javító - szervizelő szolgáltatást a GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. az alábbi címen biztosítja: 

Budapest XV. Székely Elek u. 11. 

Tel: + 36 30 49 78758 

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 12.00 

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a 
FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII, kerület József krt.6. állásfoglalását kérjük, Minden 
egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni. 
JAVÍTÁSI SZELVÉNY 
Hibabejelentés kelte :.................................... 
Bejelentett hiba  :.................................... 
Hibaelhárítás módja :.................................... 
Hibaelhárítás kelte :....................................   ...................................………….. 
              SZERVIZ 

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg! 
 

Gyártó / Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.  H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. 
Származási ország: Kína 

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási 
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás 

érvényességét.  A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 

rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA 
 

DECLARATION OF ”CE” CONFORMITY / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Our company / Vállalkozásunk: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT…………………………………………………….. 

As importer & distributor / Importőr & forgalmazó 
1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.…………01-09-664413………………………………………………………. 

Full address and company’s registration number / Cím & regisztráció sz. 
Declare to our own responsibiliy that the product:/ Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük:………………... 
CO ALARM 9V / CO RIASZTÓ 9V…CIKKSZÁM  / ITEM NO: LYD-809……………………...................................... 

In the name of manufacturer as its appointed distributor…………………………………………………………………... 
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E U. 11. 

The product is in conformity with directives and standards as below / A termék megfelel az alábbi direktíváknak és 
szabványoknak: 

LVD Directive / Direktíva: 2006/95/EC 

Safety Standard:  / Biztonság: EN 50291-1:2010…………………………………………………... 
Test report number / Vizsgálati jegyzőkönyv:: SHENZHEN TCT130304002S-2……………….. 

EMC Directive / Direktíva: 2004/108/EC 

EMC standard / EMC szabvány: EN 50270:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, 
EN 61000-3-3:2008………………………………………………………………………………………………….. 
Test report number / Vizsgálati jegyzőkönyv: TCT130301200E 
The product is supplied with CE symbol / A termék CE jelöléssel ellátva. 
The product was designed to distribute in EU countries./ A terméket EU tagállamokban történő forgalmazásra 
tervezték. 
Date & Place of the Declaration / Hely & Dátum 
Budapest, 2013 05.16.                          Sólyom Péter  
                   Managing Director / ügyvezető igazgató         
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